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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                               Απόσπασμα  

                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                        από το πρακτικό της  30 - 1 - 2012 

                                                                                                                        συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Τηλ. : 2310 729609 & 2310 729621 

 

Αριθμός  απόφασης : 28/2012 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού (18 ατόμων) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη 

αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.   

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30
η
 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 

2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8
ην

 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων 

– Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 1151/26 -1-2012 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 

μελών  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 

Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, 

Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 

Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου 

Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου 

Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, 

Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαμπρινή,  Βούζας Ηλίας.  

     

ΑΠΟΝΤΕΣ : Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 

κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

 

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη  ο 

κος Κεσόγλου Παύλος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.2190/94, όπως ισχύει, παρέχεται η 

δυνατότητα μεταξύ άλλων σε δήμους ...., να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, μέσα σε συνολικό χρόνο 

δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών, δηλαδή μη πάγιων αναγκών τους. Παράταση ή 

σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου 

χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία 

το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω 

(παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 α του άρθρου 20 

του Ν. 2738/1999, ΦΕΚ180 Α'). 
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Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί με 

τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης εργασίας 

διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν. 2190/94, για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών και από 31-3-2011 η διαδικασία αυτή υπόκειται 

στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 

Συνεπώς και στην περίπτωση των προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες με τις υπόλοιπες προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) 

μηνών.  

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν.3584/2007) καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 

του Κώδικα ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν. Έτσι, δεν υπάρχουν πλέον 

οι διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2218/94 που ορίζουν ότι η πρόσληψη του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

γίνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς έρχονται σε 

αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 170 ΚΚΔΚΥ, στο οποίο ορίζεται ότι η πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου. 

Επίσης, όσον αφορά το αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης για την αναγκαιότητα της 

πρόσληψης, αυτό είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο (και όχι η δημαρχιακή επιτροπή), κατ’ 

αναλογία με τις λοιπές περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ α' βαθμού.  

Το Υπουργείο εσωτερικών με το με Α.Π. οικ. 1586/13-1-2012 έγγραφό του, μας κάνει γνωστό ότι : 

εφόσον αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, μπορούμε να 

αποστείλουμε άμεσα τα αιτήματά μας μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ΥΠ.ΕΣ., 

προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, χωρίς να 

αναμένουμε την εγκύκλιο ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά πάντα βέβαια με την 

τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου, βεβαίωση 

ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.) 

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (άρθρο 23), προβλέπονται εκατόν δέκα (110) θέσεις προσωπικού 

διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων ή άλλων αναγκών, 

καθώς και για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

Επίσης, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 2012, 

σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας (282.400 € στον Κ.Α. 20.6041.01 και 

74.000 € στον Κ.Α. 20.6054.01). 

Στο Δήμο μας και πιο συγκεκριμένα , στα τμήματα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και Κίνησης & 

Συντήρησης Οχημάτων (ανταποδοτικές υπηρεσίες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, υπάρχει απόλυτη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού 

διότι : 

• Το τελευταίο διάστημα έχει συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων της υπηρεσίας 

καθαριότητας, 

• Το προσωπικό που εργάζεται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της και το πρόβλημα 

οξύνεται όταν το υπάρχον προσωπικό απουσιάζει λόγω υποχρεωτικών αδειών, ιδίως κατά την 

θερινή περίοδο. 

• Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήμου μας, εκτός του τακτικού 

προσωπικού, δέκα έξι (16) άτομα των οποίων οι οκτάμηνες συμβάσεις λήγουν την 21-4-2012. 

Για τους ανωτέρω λόγους λοιπόν προτείνεται η πρόσληψη των παρακάτω δέκα οκτώ (18) ατόμων , 

στα τμήματα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων (ανταποδοτικές 

υπηρεσίες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος: 
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� 12  Εργάτες Καθαρότητας ΥΕ 

�   4  Οδηγούς Απορριμματοφόρων ΔΕ, με δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας 

�   2  Χειριστές μηχανημάτων έργων (σάρωθρο) 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 

του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη 

Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, 

Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 

Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου 

Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου 

Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος), 

κατά 5 (Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαμπρινή, 

Βούζας Ηλίας).  

Α) Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στα τμήματα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και Κίνησης 

& Συντήρησης Οχημάτων (ανταποδοτικές υπηρεσίες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, με τις παρακάτω ειδικότητες, για κάλυψη 

μέρους των αναγκών τους : 

• 12 Εργάτες Καθαρότητας ΥΕ 

• 4 Οδηγούς Απορριμματοφόρων ΔΕ (με δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας) 

• 2 Χειριστές μηχανημάτων έργων (σαρώθρου) 

Για το ανωτέρω προσληφθησόμενο προσωπικό έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 2012, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της οικονομικής 

υπηρεσίας (282.400 € στον Κ.Α. 20.6041.01 και 74.000 € στον Κ.Α. 20.6054.01). 

 

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2012 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

      Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 

Ακτσελής Γεώργιος                           

                                                              Ακριβές  Απόσπασμα  

                                                

                                                         Αμπελόκηποι  31 - 1 - 2012  

                                      

 

Ο Ειδικός Γραμματέας                                        Ο Πρόεδρος   

 

 

      Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


